
В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 
Криворізької міської ради 
Дніпропетровська область 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про внесення змін та доповнень 
до рішення виконкому міськради  
від 28.08.2006 №555 "Про встановлення 
тарифів на послуги водопостачання  
та водовідведення у м. Кривому Розі" 
 

З метою стабільного забезпечення споживачів міста життєво необхідними 
послугами з водопостачання та водовідведення, сталої роботи комунального 
підприємства "Кривбасводоканал" та державного підприємства "Кривбаспром-
водопостачання", розглянувши звернення цих підприємств щодо перегляду 
тарифів на послуги водопостачання та водовідведення з урахуванням економічно 
обґрунтованих витрат на виробництво цих послуг, керуючись Законом України 
"Про житлово-комунальні послуги" та враховуючи Постанову Кабінету Міністрів 
від 12.07.2006 №959 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги 
з централізованого водопостачання та водовідведення", Наказ Міністерства 
економіки України від 07.03.2007 №67  «Про затвердження Порядку надання 
висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат на 
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії, послуги з централізованого 
опалення і постачання гарячої води, послуги з вивезення побутових відходів, а 
також технічного обслуговування ліфтів», висновки Державної інспекції з 
контролю за цінами у Дніпропетровській області по ДП «Кривбаспром-
водопостачання» від 19.07.2007 №4/6-5/1794, по КП «Кривбасводоканал» від 
16.10.2007 №4/6-5/2738 з централізованого водопостачання та від 28.09.2007 
№4/6-5/2555 з централізованого водовідведення, виконком міської ради вирішив: 

 
1. Внести зміни та доповнення до рішення виконкому міськради від 

28.08.2006  № 555 "Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та 
водовідведення у  м. Кривому Розі", виклавши пункт 1 в новій редакції: 

"Встановити економічно обґрунтовані тарифи, розраховані станом на 
01.10.2007 (у грн. з ПДВ за1 м3): 

1.1 на послуги водопостачання: 
 - для державного промислового підприємства "Кривбаспромводо-

постачання" за групами споживачів: 
 
І.  КП "Кривбасводоканал", 
   житлово-комунальні підприємства 
   сільських районів        0,40 
 



  
 

ІІ. Бюджетні організації, садові товариства    0,72 
 
ІІІ. ДП "Криворізька теплоцентраль"     0,54  
 
ІV. Інші споживачі        3,06 

-  для комунального підприємства "Кривбасводоканал" за групами 
споживачів: 
 

І. Населення (житлових будинків місцевих рад, відомчих,  
приватних, гуртожитків, житлово-будівельних, гаражних  
кооперативів та садових товариств) та підприємства, 
організації та установи, що фінансуються з бюджетів усіх  
рівнів           0,72 
 
ІІ. КП "Криворіжтепломережа",  
ДП "Криворізька теплоцентраль"      0,54 
 
ІІІ. Інші споживачі         3,06  
  
1.2 на послуги водовідведення для комунального підприємства 

"Кривбасводоканал" за групами споживачів: 
 
І. Населення (житлових будинків місцевих рад, відомчих,  
приватних, гуртожитків, житлово-будівельних, гаражних  
кооперативів та садових товариств) та підприємства, 
організації та установи, що фінансуються з бюджетів усіх  
рівнів           0,72 
ІІ. КП "Криворіжтепломережа",  
ДП "Криворізька теплоцентраль"      0,54 
 
   
ІІІ. Інші споживачі         3,16" 
 
2. Внести зміни в підпункт 2.2 пункту 2:  
«При відсутності лічильників здійснювати розрахунки згідно  з додатком». 
 
3. Вищезазначені тарифи застосовувати з 01.01.2008. 
 
4. Управлінням розвитку підприємництва, економіки, відділам 

інформатизації та якості, загальному виконкому міської ради         
(Подоплєлова Н.Л., Світличний О.В., Білогай О.Ю., Чорний В.А.), редакції 
Криворізької міської комунальної газети "Червоний  гірник" (Штельмах В.В.), 
комунальному підприємству ТРК "Рудана" (Некрасова І.Ф.) забезпечити в 10-
денний термін, згідно з регламентом, інформування населення міста у засобах 
масової інформації та на офіційній сторінці виконкому міської ради в мережі 



  
 
Інтернет у підрозділі "Регуляторна політика" розділу "Розвиток підприємництва" 
про зміст даного рішення та введення його до реєстру документів виконкому 
міської ради. 

 
5. Управлінню економіки виконкому міської ради забезпечити виконання 

заходів щодо проведення базового, повторного та періодичного відстеження 
результативності дії цього рішення відповідно через шість місяців, один рік та раз 
кожні три роки. Звіт оприлюднити у Криворізькій міській комунальній газеті 
"Червоний гірник" та на офіційній сторінці виконкому міськради в мережі 
Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством. 

 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови  Павлова К.Ю. 
 

 
 
 

 
                

 
 
 
 
 
 
 
 

    Додаток 

    до проекту рішення виконкому міськради

Розрахунок сплати населенням за послуги                                
водопостачання та водовідведення                                     

по КП "Кривбасводоканал"  
 

  
Норми витрат холодної 

води 

Сплата на 1 мешканця       
на місяць,                  
грн.  Сплата 

ВСЬОГО, грн.  
гр.(4) + гр.(5)в літрах на 

добу  в куб./міс.
за  

холодну воду 
(0,72грн/м3) 

за 
водовідведення 
(0,72 грн./м3) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Житлові будинки квартирного типу:           
- з водопроводом та каналізацією, 
без ванн 132 3,96 2,85 2,85 5,70 

- з газопостачанням 165 4,95 3,56 3,56 7,12 
- з водопроводом, каналізацією та 
ваннами з водонагрівачами на 
твердому паливі 

198 5,94 4,28 4,28 8,56 



  
 

- з водопроводом, каналізацією та 
ваннами з газовими водонагрівачами 248 7,44 5,36 5,36 10,72 

 - зі швидко діючими 
водонагрівачами та багатокрапковим 
водорозбором 275 8,25 5,94 5,94 11,88 

2. 

Житлові будинки:        
  - з централізованим гарячим 
водоспоживанням, обладнані 
умивальниками, мийками та душами 143 4,29 3,09 3,09 6,18 

- з сидячими ваннами, обладнаними 
душами 182 5,46 3,93 3,93 7,86 

 - з ваннами довжиною від 1500 до 
1700 мм, обладнаними душами 198 5,94 4,28 4,28 8,56 

висотою  більше 12 поверхів 287 8,61 6,20 6,20 12,40 

3. Дворова водорозподільна колонка 100 3 2,16 2,16 4,32 

4. Вулична водорозподільна колонка 50 1,5 1,08 1,08 2,16 

5. 

Гуртожиток:         
 - із загальним душем 40 1,2 0,86 0,86 1,72 
- з душами при всіх житлових 
кімнатах 50 1,5 1,08 1,08 2,16 

- із загальними кухнями та блоками 
душових 70 2,1 1,51 1,51 3,02 

- без душових 60 1,8 1,30 1,30 2,60 

 При відсутності гарячого водопостачання норма споживання холодної води збільшується на 74 літри на 
добу на одного мешканця  

 

Розрахунок сплати населенням за послуги 
водопостачання на ведення особистого підсобного господарства 

абонентами - громадянами, а також для колективного 
садівництва та городництва 

Призначення в літрах на добу 
на 1 голову в м.куб/міс. 

Сплата в місяць, грн. 
( за тарифом 

 0,72 грн/куб.м) 

2 3 4 5 

Утримання худоби       

Корова 80 2,4 1,73 

Молодняк великої рогатої худоби 30 0,9 0,65 

Лоша 80 2,4 1,73 

Свині літні 25 0,75 0,54 

Поросята до 4-х місяців 15 0,45 0,32 



  
 

  
в літрах на кв.м 

на добу 
в м.куб/міс. на 1 

сотку 
Сплата в місяць за 1 

сотку, грн. 

Полив садів, присадибних ділянок, 
зелених насаджень тощо       

Сади та присадибні ділянки 6 18 12,96 

Квітники та газони 6 18 12,96 

Теплиці ґрунтові 15 45 32,40 
Теплиці стелажні зимові, парники усіх 
типів та утеплений ґрунт 6 18 12,96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

А Н А Л І З 
регуляторного впливу до проекту рішення виконкому міської ради 
"Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому міськради 

 від 28.08.2006 №555 "Про встановлення тарифів на послуги  
водопостачання та водовідведення у м.Кривому Розі" 

 
1. У зв’язку з підвищенням у поточному році ціни на електроенергію по І 

класу – на 22,6%-24,5%, по ІІ класу – на 21,4%-23,6% (Постановою Кабінету 
Міністрів України від 15.08.2005 №745 передбачено щомісячне підвищення 
тарифів на електроенергію для всіх споживачів (крім населення) до 5% від рівня 
тарифів в попередньому місяці), законодавчого збільшення рівня мінімальної 
заробітної плати виникла необхідність у перегляді діючих тарифів на послуги 
водопостачання та водовідведення для споживачів міста. 

 Проблема, яку передбачається розв'язати з прийняттям даного рішення, 
полягає у приведенні діючих тарифів на послуги водопостачання та 
водовідведення у відповідність до вимог Закону України "Про житлово-
комунальні послуги" та забезпеченні стабільної роботи підприємств – 



  
 
комунального підприємства "Кривбасводоканал" та державного підприємства 
"Кривбаспромводопостачання" шляхом перегляду  вищезазначених тарифів.  

 
2. У відповідності до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" 

повноваження по встановленню тарифів на послуги водопостачання та 
водовідведення належать органам місцевого самоврядування. Тому визначена 
проблема потребує вирішення шляхом затвердження виконкомом Криворізької 
міської ради тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для всіх груп 
споживачів. 

  
3. На сьогоднішній день тарифи на послуги водопостачання та 

водовідведення затвердженні рішенням виконкому міськради від 28.08.2006 №555 
"Про затвердження тарифів на послуги водопостачання та водовідведення у 
м.Кривому Розі". 

Враховуючи значне підвищення витрат підприємств на електроенергію, 
заробітну плату та матеріали виникла необхідність в розробці нового 
регуляторного акта – проекту рішення виконкому міської ради "Про внесення 
змін та доповнень до рішення виконкому міськради від 28.08.2006 №555 "Про 
встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення у м.Кривому 
Розі", оскільки діючі тарифи не відповідають економічно обґрунтованим витратам 
підприємств на теперішній час. 

 
4. В результаті прийняття запропонованого регуляторного акта "Про 

внесення змін та доповнень до рішення виконкому міськради від 28.08.2006 №555 
"Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення у 
м.Кривому Розі" очікується підвищення якості та належного забезпечення 
споживачів зазначеними послугами, ліквідація збитків по підприємствам, 
своєчасність розрахунків за енергоносії. 
Сфера інтересів Вигоди Витрати 

Населення 
Забезпечення стабільного водо-
постачання і водовідведення та 
підвищення якості цих послуг 

Пропонуємий тариф на послуги 
водопостачання та водовідведення 
– 0,72 грн. за м3 (діючий тариф – 
0,54 грн. за м3) 

Суб’єкти 
господарювання 

Для виробника послуг – стабільна, 
беззбиткова робота підприємства. 
Для інших суб’єктів господарю-
вання - стабільне та якісне 
забезпечення послугами водо-
постачання та водовідведення 

Пропонуємий тариф на послуги: 
водопостачання - 3,06 грн. за м3 
(діючий тариф – 2,04 грн. за м3), 
водовідведення – 3,16 грн. за м3 
(діючий тариф – 1,80 грн. за м3).  

Держава 

Забезпечення життєдіяльності 
населення, промислової і соціальної 
інфраструктури територіальної 
громади міста та стабільні 
надходження обов'язкових платежів 
до бюджетів усіх рівнів  

Пропонуємий тариф на послуги 
водопостачання та водовідведення 
– 0,72 грн. за м3 (діючий тариф – 
0,54 грн. за м3) 
 

 



  
 

 5. Метою даного регуляторного акта є належне забезпечення споживачів 
міста життєво необхідними послугами водопостачання і водовідведення та 
доведення рівня тарифів до економічно обґрунтованих витрат підприємств-
надавачів цих послуг. 

 
6. Альтернативним способом досягнення встановлених цілей є: 
- ринкове самоврегулювання вартості послуг водопостачання та 

водовідведення, але на сьогоднішній день діючим законодавством органам 
місцевого самоврядування надані повноваження щодо встановлення 
тарифів на ці послуги; 

- передбачення у державному та місцевому бюджетах видатків на 
відшкодування збитків підприємствам-надавачам послуг водопостачання 
та водовідведення. 

 
7. Досягнення зазначених цілей можливе лише завдяки прийняттю 

запропонованого регуляторного акта "Про внесення змін та доповнень до рішення 
виконкому міськради від 28.08.2006 № 555 "Про встановлення тарифів на послуги 
водопостачання та водовідведення у м.Кривому Розі", оскільки запровадження 
даного регуляторного акта дозволить забезпечити беззбиткову роботу 
підприємств-надавачів послуг, своєчасно та в повному обсязі  розраховуватися за 
спожиті енергоносії та здійснювати перерахування до бюджету, поліпшить якість 
надаваємих послуг. 

 
8. З прийняттям цього регуляторного акта буде забезпечено 100% 

відшкодування витрат підприємств на виробництво послуг водопостачання та 
водовідведення, що в свою чергу дозволить своєчасно і в повному обсязі 
розраховуватися за енергоносії, проводити реконструкцію діючого енергетичного 
обладнання, заміну мереж, які потребують значних витрат у зв’язку з моральним 
та фізичним зносом. 

9. Досягнення вищезазначених цілей можливе завдяки затвердженню 
запропонованого регуляторного акта. В іншому випадку, у зв'язку з тим, що діючі 
тарифи не покривають витрати підприємств, які в свою чергу не в змозі у повному 
обсязі розраховуватися за енергоносії, може бути припинена подача питної води. 
Відповідно, підприємства можуть припинити роботу, а споживачі не 
отримуватимуть послуги з водопостачання та водовідведення. 

 
10. Досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей 

буде здійснено з найменшими втратами для населення, бюджетних установ та 
інших суб’єктів господарювання, тому що при розрахунку тарифів на послуги 
водопостачання та водовідведення враховувалися тільки економічно обґрунтовані 
витрати підприємств-надавачів цих послуг відповідно до діючого законодавства.  

  
11. Не всі вигоди, які виникнуть внаслідок дії запропонованого 

регуляторного акта, можуть бути кількісно визначені. Серед них:  
- поліпшення якості наданих послуг водопостачання та водовідведення;  



  
 

- стабільна робота підприємств-надавачів цих послуг. 
 
12. Виконання вимог регуляторного акта спричинить збільшення витрат для 

населення, організацій та установ, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, та 
інших споживачів, які будуть сплачувати послуги водопостачання та 
водовідведення за тарифами, пропонуємими в даному проекті рішення. 

 
13. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на 

дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні 
коригування.  

 
14. Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється 

довгостроковий. В разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками 
аналізу відстеження його результативності.  

 
15. Головним чинником результативності даного регуляторного акта є: 

- забезпечення сталої роботи підприємств-надавачів послуг водопостачання та 
водовідведення, ліквідація збитковості цих підприємств (обсяг наданих послуг); 
- отримання споживачами якісних послуг (кількість скарг споживачів); 
- здійснення своєчасних розрахунків підприємств-надавачів послуг за енергоносії. 

 
16. Результативність цього регуляторного акта буде відстежуватись 

підприємствами щоквартально шляхом проведення фінансово-економічного 
аналізу діяльності підприємства, здійснення контролю за своєчасним та повним 
надходженням коштів від споживачів, яким надаються послуги з водопостачання 
та водовідведення, зменшення надходження скарг до підприємств щодо якості 
надаваємих послуг. 
Розробник проекту  рішення виконкому  міської ради та аналізу його регуляторного впливу: 
управління економіки (каб.426, тел. 74-32-63) 


